
sþ. 251. Nefndarálit [1. mál]
um frv. til fjárlaga fyrir árið 1954.

Frá meiri hl. fjárveitinganefndar.

Nefndin hefur ekki getað orðið sammála um endanlega afgreiðslu frv., en
stendur þó öll að flutningi meginhluta tillagna sinna. Nokkur ágreiningur varð hins
vegar um sum atriði, einkum varðandi tekju-áætlunina, og hefur því nefndin ekki
getað sameinazt um nefndarálit, og munu tveir nefndarmanna (HV og LJós) gefa
út sérálit.

Fjárlagafrv. fyrir árið 1954 var útbýtt á Alþingi 2. okt. og vísað til nefndar 12.
okt. Nefndin hélt fyrsta fund sinn 13. okt. og hóf athugun á fjárlagafrv. 14. okt.
Hefur nefndin rætt frv. á 40 fundum og athugað og afgreitt 320 erindi, sem henni
hafa borizt í sambandi við frv. Nokkurt hlé varð á störfum nefndarinnar vegna at-
hugunar ríkisstj. á áhrifum nýrra skattalaga á afkomu ríkissjóðs.

Nefndin hefur sem áður lagt mikla vinnu í að ræða við forstöðumenn ríkis-
stofnana og aflað margvíslegra upplýsinga um rekstur ríkisfyrirtækja og ýmiss
konar opinbera starfsemi. Einnig hefur nefndin rætt við ýmsa, sem sent hafa henni
erindi.

Flestar ríkisstofnanir hafa leitað eftir auknum fjárveitingum, en nefndin hefur
í fæstum tilfellum talið fært að verða við þeim óskum, nema þar sem ýtarleg at-
hugun leiddi í ljós, að ekki varð komizt hjá auknum útgjöldum. Enda þótt ýmsir
liðir í rekstrarkostnaði ríkisins séu hærri en í fjárlögum þessa árs, sýnist þó hafa
hægt nokkuð á hinni óheillavænlegu hækkun launagreiðslna og annars rekstrar-
kostnaðar. Stafar þetta af því, að tiltölnlega lítil hækkun hefur orðið á kaupgjalds-
vísitölu og verðlagi á þessu ári.

Tveir liðir í rekstrarkostnaði ríkisins hækka mjög ár frá ári, en það eru skóla-
málin og tryggingarnar. Verkfallið í fyrra hækkaði mjög útgjöld Tryggingastofn-
unarinnar, og einnig leiddi lausn verkfallsins af sér mikla hækkun á niðurgreiðsl-
um á verði ýmissa nauðsynja.

Nefndin bendir á þá staðreynd, að hinn síhækkandi rekstrarkostnaður ríkisins
og hækkun lögboðinna útgjalda hafa valdið því, að verklegar framkvæmdir verða
með ári hverju minni liður í heildarútgjöldum ríkisins. Telur nefndin þessa þróun
ískyggilega og mikla nauðsyn að sporna gegn henni.

Verður nú vikið að ýmsum einstökum atriðum í fjárlagafrv. og breytingartil-
lögum meiri hl. nefndarinnar.

TEKJUR
Í fjárlagafrv. eru tekjur ríkissjóðs áætlaðar samtals rúmar 427 millj. kr., eða

um 8.5 millj. kr. hærri en í fjárlögum þessa árs. Árið 1952 urðu tekjurnar rúmar
420 millj. kr.

Í lok októbermánaðar þessa árs voru innheimtar ríkissjóðstekjur rúmar 363
millj. kr., en voru á sama tíma í fyrra 316 millj. Með svipaðri þróun má gera ráð
fyrir, að tekjurnar í ár geti orðið 478 millj. kr. Þess ber þó að gæta, að af tolltekj-
unum eru 25 millj. kr. tollar af vélum og efni til virkjananna og áburðarverksmiðj-
unnar, þannig að ekki er hægt að miða við þessa upphæð í fjárlögum ársins 1954.

Um 2. gr.
Frv. gerir ekki ráð fyrir neinum nýjum tekjustofnum, en stjórnarflokkarnir

hafa hins vegar ákveðið að samþykkja á þessu þingi ný skattalög, sem væntanlega
munu skerða verulega tekjur ríkissjóðs af beinum sköttum frá því. sem nú er,
miðað við óbreytta skattstiga.

Samanburður á áætluðum tekjum í frv. og hugsanlegu hámarki teknanna á næsta
ári, miðað við reynslu þessa árs og s. 1. árs, sýnir, að gengið er á fremstu nöf með
tekjuáætlunina, eftir að hún hefur verið hækkuð um 16.6 millj., svo sem meiri hl.
nefndarinnar leggur til. Hefur orðið að skipta þessum hækkunum á marga liði, til
þess að auðið væri að færa líkur að því, að þær gætu staðizt.

Um 3. gr.
Í frv. er enn gert ráð fyrir allmiklum rekstrarhalla póstsins, sem þó má búast

við að verði enn meiri, miðað við afkomu póstsins 1952, ef ekki eru gerðar sér-
stakar ráðstafanir til úrbóta. Telur nefndin nauðsynlegt, að þessi stofnun verði
rekin hallalaust.

Óumflýjanlegt er að láta fara fram viðgerð á pósthúsinu í Reykjavík, og leggur
nefndin .til, að 150 þús. kr. verði til þess veittar til þess að forða húsi og pósti frá
skemmdum.

Launagreiðslur við pósthúsið í Reykjavik hækka töluvert vegna stækkunar
bæjarins og fjölgunar bréfbera.

Póst- og símamálastjóri lagði mikla áherzlu á auknar fjárveitingar til ýmissa
framkvæmda, sem að vísu eru mjög nauðsynlegar, en nefndin sá sér þó ekki fært
að verða við þeim óskum.



Nefndin hefur tekið til sérstakrar athugunar kostnað útvarpsins af innheimtu
afnotagjalda, en sá kostnaður nemur hundruðum þúsunda. Telur nefndin sjálfsagt
að athuga, hvort ekki sé hægt að spara verulega á þessum lið með því að fela sýslu-
mönnum, bæjarfégetum og tollstjóra innheimtuna, og mun skrifa menntamálaráðu-
neytinu um það atriði.

Nú sem áður er rekstraráætlun ríkisbúsins á Bessastöðum tekin í fjárlagafrv.
Telur nefndin sjálfsagt að taka í fjárlög einnig áætlun fyrir önnur ríkisbú. Hefur
nefndin gert ráðstafanir til þess að fá þær rekstraráætlanir og mun væntanlega bera
fram brtt. um það efni við 3. umr. frv.

GJÖLD

Um 10. gr.
Útgjöld á þessari grein eru áætluð um 2 millj. kr. hærri en í núgildandi fjár-

lögum. Er helmingur þessarar upphæðar kostnaður við nýstofnað sendiráð í Moskva.

Um 11. gr. A.
Upplýst hefur verið fyrir nefndinni, að óumflýjanleg sé viðgerð á dómshúsi

hæstaréttar, og leggur nefndin til, að 35 þús. kr. séu veittar í því skyni.
Skipaður hefur verið fulltrúi við bæjarfógetaembæUið í Keflavík og bókari hjá

lögreglustjóranum í Bolungavík. Er launaliður skrifstofukostnaðar sýslumanna og
bæjarfógeta hækkaður sem þessu nemur, en annar kostnaður lækkaður um jafnháa
upphæð með hliðsjón af sparnaði í aukavinnu.

Lagt er til að hækka bifreiðakostnað ríkislögreglunnar í Reykjavík um 40 þús.
kr. til endurnýjunar á bifreiðum. Tekin er upp fjárveiting til sumarlöggæzlu á ver-
liðum á tveimur stöðum, þar sem lítil löggæzla er fyrir.

Hækkaðir hafa verið nokkuð áætlunarliðirnir "kostnaður við sakamál og lög-
reglumál" og "laun sjó- og verzlunardómsmanna" með hliðsjón af reynslu síðustu
ára.

Um 11. gr. B.
Löggildingarstofan getur nú með engu móti sinnt þeim mikilvægu verkefnum,

sem hún á að leysa af hendi varðandi eftirlit með vogum og mælitækjum. Þykir
því ekki verða hjá því komizt að fjölga starfsmönnum þessarar stofnunar, en þau
útgjöld eru þó að töluverðu leyti greidd með auknum tekjum.

Um 11. gr. C.
Störf tollstjóraembættisins í Reykjavík verða umfangsmeiri með ári hverju, og

innheimtir stofnun þessi nú að meðaltali um 1 millj. kr. dag hvern fyrir ríkið.
Tollstjóraskrifstofan hefur mjög ófullnægjandi húsnæði og starfsskilyrði að ýmsu
leyti, m. a. varðandi tolleftirlitið. Gerði tollstjóri nefndinni grein fyrir tillögum
sínum til úrbóta, sem hann hefur lagt fyrir ráðuneytið. Telur nefndin þær tillögur
mjög athyglisverðar.

Um 12. gr.
Laun forstöðumanns Blóðbankans eru of hátt áætluð í frv., þar eð hann tekur

að nokkru laun annars staðar, og hefur nefndin leiðrétt þetta.
Ríkisstjórnin hefur lagt fyrir Alþingi frv., sem felur í sér mjög aukinn rekstrar-

styrk til sjúkrahúsa, og stafar hækkun nefndarinnar á þeim lið af þessu, þar eð
gera má ráð fyrir, að frv. þetta verði samþykkt.

Landlæknir telur fjárveitinguna í frv. til læknisbústaða, sjúkraskýla og sjúkra-
húsbygginga alls ófullnægjandi, miðað við þær miklu framkvæmdir, sem unnið er
að eða fyrirhugaðar eru á næsta ári. Leggur nefndin til, að þessi liður hækki um
500 þús. kr.

Staðfestur hefur verið af íslands hálfu alþjóðlegur sóttvarnarsamningur, sem
veldur því, að erlend skip greiða ekki lengur kostnað við lækniseftirlit með skipun-
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um. Hefur því nefndin hækkað áætlaðan kostnað við varnir gegn því, að næmir
sjúkdómar berist til Íslands, um 48 þús. kr.

Um 13. gr.
Framlög til vega, brúa og hafnargerða eru í fjárlagafrv. 4 millj. kr. lægri sam-

tals en i fjárlögum þessa árs. Í tillögum sínum leggur nefndin til, að framlög þessi
verði hækkuð um 5 millj. kr., eins og tillögur nefndarinnar bera með sér.

Vegamálastjóri hefur í tillögum sínum lagt til, að tekin yrði upp sérstök fjár-
veiting til endurbyggingar þjóðvega. Nefndin er vegamálastjóra sammála um nauð-
syn þessara framkvæmda, en hefur þó ekki séð sér fært að taka upp nýja fjárveit-
ingu í þessu skyni, auk hækkunar á framlagi nýrra akvega, Hefur nefndin í þess
stað lækkað viðhaldsfé þjóðvega um 500 þús. kr. og leggur til, að þessari upphæð
verði varið til endurbyggingar þjóðvega.

Mjög eindregnar óskir voru um það að hækka framlög til flugvallagerða. Taldi
meiri hl. nefndarinnar þó ekki fært að hækka fjárveitingu á 13. gr., en leggur til, að
í 22. gr. verði tekin heimild um að verja allt að 2.5 millj. kr. til flugvallagerða, ef
rekstrarhagnaður flugvallanna fer sem þessu nemur fram úr áætlun.

Um 14. gr.
Nefndin leggur til, að framlag ríkissjóðs til lánasjóðs stúdenta hækki um 100

þús. kr. Telur nefndin skynsamlega þá stefnu, sem mörkuð er með stofnun þessa
sjóðs.

Nefndin leggur til lítils háttar hækkanir við menntaskólana á Akureyri og
Laugarvatni til samræmingar, og óhjákvæmilegt er talið að hækka viðhalds fé skóla-
hússins á Akureyri.

Lagt er til að hækka nokkuð framlög til verzlunarskólauna tveggja til þess að
draga úr námskostnaði nemenda.

Vegna lagaákvæða um þátttöku ríkissjóðs í kostnaði við sundhöllina í Reykja-
vík og fjölgunar sundstaða í öðrum landshlutum er talið óhjákvæmilegt að hækka
kostnað við framkvæmd sundskyldu í barnaskólum um 75 þús. kr.

Við samningu fjárlagafrv. hafði láðst að taka upp framlag til handíðaskólans
til greiðslu annars kostnaðar, og hefur nefndin tekið í tillögur sínar sömu upphæð
og er í fjárlögum þessa árs.

Lagt er til að hækka framlag til byggingar húsmæðraskóla um 300 þús. kr.
vegna mikilla endurbóta, sem verið er að gera á tveimur húsmæðraskólum. Er upp-
hæðin þá sú sama og í fjárlögum þessa árs.

Lagt er til að veita 10 þús. kr. til námskeiða fyrir íþróttakennara. Enn fremur
er hækkaður nokkuð styrkur til 1. S. 1. Þá er og lagt til að hækka styrk til U. M. F. 1.
vegna starfsíþrótta um 10 þús. kr.

Samkvæmt lögum ber að halda uppi bindindisfræðslu i skólum. Skortur er á
hentugri handbók fyrir kennara við þessa fræðslu, og er lagt til að veita 50 þús. kr.,
svo að þessum ákvæðum verði fullnægt.

Um 15. gr.
Skírnir, tímarit Bókmenntafélagsins. er elzt þeirra tímarita, sem nú koma út

hér á landi, og hefur félagið að öðru leyti einnig merkilega útgáfustarfsemi. Lagt
er til að hækka styrk til félagsins um 10 þús. kr. til þess að standa straum af út-
gáfukostnaðinum.

Teknir eru upp nokkrir styrkir til náms og rannsókna, sem ekki þarfnast sér-
stakra skýringa, og sama er að segja um lítils háttar styrki til tveggja lúðrasveita
til hlj óðfærakaupa. Eru þeir styrkir í samræmi við það, sem áður hefur verið veitt
í sama skyni.

. Fyrirhugað er að hagnýta við landmælingar merkilega nýjung í kortagerð, en
það eru myndatökur úr lofti með sérstaklega útbúinni myndavél, og aðra vél þarf
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við kortagerðina. Er þetta talið geta orðið til mikilla nota við virkjunarrannsóknir,
almenna kortagerð, jarðvegsrannsóknir o. fl. Telur nefndin nauðsynlegt að hækka
fjárveitingu til landmælinga vegna umræddra vélakaupa.

Um 16. gr. A.
Verkefni verkfæranefndar ríkisins er að reyna nýjar landbúnaðarvélar og fylgj-

ast með nýjungum á því sviði. Starfsemi þessarar nefndar hefur legið niðri um hrið,
m. a. vegna þess, að fé hefur ekki verið fyrir hendi til starfseminnar. Vegna síauk-
innar vélanotkunar bænda og fjölda vélategunda þykir nauðsynlegt að taka upp
aftur fjárveitingu í þessu skyni.

Jarðvegsrannsóknir eru mjög skammt á veg komnar, að því er varðar notkun
tilbúins áburðar, sem eykst með ári hverju. Er nú tekin upp fjárveiting í því skyni
að koma upp tilraunareitum víðs vegar um land til leiðbeiningar um þetta efni, en
athuganir tilraunastöðvanna hafa til þessa verið bundnar við allt of fáa staði.

Þá er hitt og kunnugt, hversu mikilvægt er fyrir þjóðina að koma á fjölbreytni í
vinnslu sjávarafurða, eftir því sem bezt hentar fyrir erlendan markað. Er þetta annar
aðaltilgangurinn með þessari fjárveitingu.

Nefndin hefur tekið upp í tillögur sínar nokkrar fjárveitingar til þess að forða
byggðum á ýmsum stöðum undan ágangi sjávar og vatnsfalla. Hafa sumar þessar
fjárveitingar verið í fjárlögum áður, en verið felldar niður í frv.

Óumflýjanlegt þykir að hækka framlag til nýrra sandgræðslugirðinga um 125
þús. kr. til þess að mæta brýnustu þörfum í þessu efni. Hin síðari ár hefur aukizt
mjög uppblástur á Hólssandi og ógnar nú byggð Öxarfjarðar. Er hækkun fjárveit-
ingarinnar m. a. miðuð við þetta verkefni sandgræðsluunar.

Launaliður kostnaðar skógræktarinnar hefur verið hækkaður lítið eitt með
það í huga, að skógræktin greiði hálf laun skógarvarðar á vegum Skógræktarfélags
Eyfirðinga.

Lagt er til að veita Garðyrkjufélagi íslands 30 þús. kr. styrk vegna halla á
garðyrkjusýningu 1952.

Dyralæknanám er erfitt nám og langt. Hefur undanfarin ár verið veittur Iítils
háttar styrkur i fjárlögum til dýralæknanema. Vegna fjölgunar nemenda er lagt til
að hækka þennan styrk lítið eitt.

Beiðnir hafa borizt frá nautgriparæktarfélögum Eyfirðinga og Árnesinga um
styrki til kynbótastarfsemi. Er lagt til að veita í þessu skyni samtals 200 þús. kr.,
og er hér eingöngu um að ræða þátttöku ístofnkostnaði.

Um 16. gr. B.
Asdic-tækið, sem sett hefur verið í "Ægi", hefur verið greitt af tekjum þessa árs,

og fellur þVÍ sú fjárveiting niður.
Eftir að asdíc-tækínu var komið fyrir í "Ægi", hafa skapazt mjög bætt skilyrði

til síldar- og fiskirannsókna, þannig að aðstaða Íslendinga er orðin hliðstæð og hjá
nágrannaþjóðunum. Er hér um mjög mikilvægar rannsóknir að ræða, og er fjár-
framlag til nýrra síldveiðiaðferða aukið í þessu skyni.

Um 16. gr. C.
Lagt er til að hækka framlag til Landssambands iðnaðarmanna um 50 þús. kr.

Nýtekin er til starfa Iðnaðarmálastofnun Íslands, sem talin er hafa mikla þýðingu
fyrir þróun iðnaðarins i landinu, og er lagt til, að framlag til starfsemi hennar
hækki um 100 þús. kr.

Lagt er til, að veitt verði til kolarannsókna á Skarðsströnd sama fjárveiting
og veitt var í ár. Er hér um mjög merkilega tilraun að ræða, og líður óðum að þvi,
að úr verði skorið, hvort hér séu kolalög Í jörð, er hægt sé að hagnýta með raun-
hæfum árangri.
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Um 17. gr.
Samkvæmt greinargerð Tryggingastofnunar ríkisins er gert ráð fyrir,' að út-

gjöld Tryggingastofnunarinnar muni verða allt að 7 millj. kr. hærri en tekjur stofn-
unarinnar á árinu 1954. Lagt er til að veita 2350000 kr. viðbótarframlag til Trygg-
ingastofnunarinnar, sem er við það miðað, að ríkið greiði að sínum hluta lögum
samkvæmt.

Flugbjörgunarsveitin vinnur mjög merkilegt sjálfboðastarf í þágu slysavarna,
og er að því stefnt að mynda björgunarsveitir víðs vegar um land til aðstoðar, ef
flugslys ber að höndum. Áformar sveitin nú að afla ýmissa björgunar- og hjúkr-
unartækja. og er tekin upp nokkur fjárveiting til styrktar þeirri fyrirætlun.

Lagt er til að hækka framlag til dvalarheimilis aldaöra sjómanna um 150
þús. kr.

Um 19. gr.
Vegna aukinnar niðurgreiðslu á verði neyzlumjólkur á s.l hausti þykir ekki

verða hjá því komizt að hækka þann lið um 2.4 millj. kr.

Um 20. gr.
Lagt er til að hækka framlag til bygginga á jörðum ríkisins um 150 þús. kr.,

því að allmjög skortir á, að ríkið geti rækt skyldur landsdrottins við leiguliða í
þessu efni.

Þá er og lagt til að veita 250 þús. kr. til byggingar menntaskólahúss að Laugar-
vatni, Á enn nokkuð langt í land, að þeirri byggingu verði lokið.

Lagt er enn fremur til að hækka framlag til byggingar nýs kennaraskólahúss
um 250 þús. kr., en sá skóli hefur um langt skeið búið við alveg óviðunandi húsa-
kost.

Tekinn er upp nýr liður, 100 þús. kr., til byggingar íþróttakennaraskóla á Laug-
arvatni.

YFIRLIT

Breytingartillögur meiri hluta nefndarinnar leiða til eftirfarandi niðurstöðu:
1. Tekjuhækkun alls kr. 16600000

2. Hækkun gjalda .
-7- Lækkun gjalda .

kr. 17 193054
1355300

Gjaldahækkun alls kr. 15837754

Verði allar breytingartillögur meiri hluta nefndarinnar samþykktar, verða nið-
urstöðutölur fjárlaganna þessar:

Rekstraryfirlit.
Tekjur samkv. frv. . .+ Tekjuhækkun : .

kr. 427064886
16600000

Tekjur alls kr. 443664886

Gjöld samkv. frv.
+ Gjaldahækkun

kr. 388 954 028
15837754

Gjöld alls kr. 404791 782
Rekstrarhagnaður 38873104

-------------------------
Alls kr. 443664886 kr. 443664886

Sjóðsyfirlit.
Inn
(Tt

kr. 446914886

Hagstæður greiðslujöfnuður
kr. 444 526 635

2388251
Kr. 446914886 Kr. 446914886

Pétur Ottesen,
form.

Halldór Ásgrímsson.

Alþingi, 4. des. 1953.

Björn Björnsson,
fundaskr.

Karl Kristjánsson.
Jón Kjartansson.

Magnús Jónsson,
frsm.

Jónas G. Rafnar.
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